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ROMANIA 
JUDEŢUL    NEAMT 

HOTĂRÂRE 
privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  închirierii  unor spatii  aflate în incinta 

Ambulatoriului de specialitate al oraşului Tîrgu Neamţ (Policilinica), situat  în B-dul Stefan cel Mare nr. 
35, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt  

 
          Consiliul  Local  al  oraşului  Tîrgu  Neamţ, Judeţul Neamţ; 
            Având în vedere prevederile art.4, ale art.14 alin(1) si ale art.15 din Legea 213/1998 privind  bunurile, 
proprietate publica cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6 din Legea 52/2003  privind 
transparenţa decizională în administraţia publică,  prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 
privind concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale,  prevederile  Ordonantei de 
urgenta nr.83/2000 privind organizarea si functionarea  cabinetelor de libera practica  pentru servicii 
publice conexe actului medical si s prevederile  art.555 – 562 din Codul Civil; 
      Ţinând cont de Expunerea de motive nr.7122 din 17.05.2018 înaintată de primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi de  Raportul de Specialitate nr.7123 din 17.05.2018  al  Serviciului Urbanism din cadrul 
Primăriei  oraşului Tîrgu  Neamţ; 
       Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt 
nr.243/29.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind inchirierea prin licitatie publica a 
bunurilor imobile( teren si constructii), apartinand domeniului public si privat al orasului Tirgu 
Neamt, precum si prevederile Hotarararii Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt nr.20 din 
31.01.2018 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Tirgu 
Neamt, precum si prevederile Hotararii Consiliului local nr.84 din 26.04.04.2018 privind insusirea 
raportului de evaloare avand  ca obiect stabilrea redeventei anuale pentru unele spatii cu destinatie de 
cabinete medicale, proprietate privata a orasului Tirgu Neamt 
         Ţinând cont de avizele  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Tîrgu 
Neamţ. 
          În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.,,c‘’si alin.(5) lit.”b”, ale art. 45 alin(1) şi (3), ale art. 115 
alin(1) lit. „b”, ale art.123 alin(1) si (2) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicată; 
 
                                                           HOTĂRĂŞTE: 
  
Art. 1.   Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii a urmatoarelor spatii, 
aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ, cu destinaţia de cabinete medicale şi cabinete 
de libera practică pentru servicii publice conexe actului medical, aflate în incinta Ambulatoriului de 
specialitate al oraşului Tîrgu Neamt(Policlinica), situat in B-dul .Stefan cel Mare  nr.35,  pe o 
perioada de 10 ani, cu posibilitatede prelungire, dupa cum urmeaza:  

a).etaj I – U5   spatiul cu destinatia de cabinet de libera practica(tehnician dentar) in suprafata 
totala de 6,63  mp, care se compune din cota 1/3 din suprafata totala de 15,94 mp, folosit in 
sistem de tura/contratura ce reprezinta suprafata de  5,31 mp si identificata la pozitia U5 din 
releveu  etaj I, dar si spatii comune in suprafata de 1,32 mp( ce reprezinta cota de 1/3 din 
suprafata totala de 3,96 mp spatii comune) 
b) etaj I – U6 spatiul cu destinatia de cabinet de libera practica(tehnician dentar) in suprafata 
totala de 20,52 mp,  ce reprezinta  suprafata  de 16,44 mp identificata la Pozitia U6 din releveu 
etaj I, dar si spatii comune in suprafata de 4,08 mp. 
c)etaj I – U8  spatiul cu destinatia de cabinet de libera practica (tehnician dentar) in suprafata 
totala de 6,8 mp, care se compune din cota 1/3 din suprafata totala de 16,35 mp, folosit in sistem 
de tura/contratura ce reprezinta 5,45 mp, identificata la pozitia U8 din releveu  etaj I, dar si spatii 
comune in suprafata de 1,35 mp (ce reprezinta cota de 1/3 din suprafata totala de 4,05 mp spatii 
comune). 
d) etaj I – U9  spatiul cu destinatia de cabinet medical  (stomatologic) in suprafata totala de 9,90 
mp, care se compune din cota ½ din suprafata totala de 15,88 mp, folosit in sistem de 
tura/contratura  ce reprezinta 7,94 mp, identificat la pozitia U9 din releveu etaj I, dar si spatii 
comune in suprafata de 1,96 mp (ce reprezinta cota de 1/2 din suprafata totala de 3,93 mp spatii 
comune). 
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e) etaj I – U10  spatiul cu destinatia de cabinet medical  (stomatologic) in suprafata totala de 
10,35 mp, care se compune din cota ½ din suprafata totala de 16,60 mp, folosit in sistem de 
tura/contratura  ce reprezinta 8,30 mp, identificat la pozitia U10 din releveu etaj I, dar si spatii 
comune in suprafata de 2,05 mp(ce reprezinta cota de 1/2 din suprafata totala de 4,11 mp spatii 
comune). 
f) etaj II – U17  spatiul cu destinatia de cabinet medical (oftalmologic) in suprafata totala de 
30,51 mp, ce reprezinta suprafata de 24,45 mp identificata la Pozitia U17din releveu etaj II, dar si 
spatii comune în suprafata de 6,06 mp. 
Spaţiile sus menţionate sunt identificate în Anexa nr.1, parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 Art. 2.  Pretul de pornire a licitatiei este de 160 lei/mp/an, conform Raportului de evaluare a 
domnului evaluator Chiriac Florin; 
 Art. 3. Se aprobă  Caietul  de Sarcini pentru închirierea spaţiilor sus mentionate,  prevăzut  în  
Anexa 2 la  prezenta ,  parte  integrantă  a  acesteia ; 
Art. 4. Se împuterniceşte Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, să semneze Contractul de inchiriere  în 
numele si pentru Consiliul Local. 
Art. 5.  Serviciul  Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului  din  cadrul  Primăriei oraşului  Tîrgu  
Neamţ  şi  Serviciul Juridic vor  lua  măsurile  necesare  în  vederea  ducerii  la  îndeplinire  a  
prevederilor  prezentei  hotărâri. 
Art. 6.  Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri  
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
                        
Nr.112 
din 31.05.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Acsintoae Ana 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                            Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi: 19 
Pentru: 19 
 
 


